تلُا چیصت ؟

نػهُال چيیو فرض نیطُد کٌ تلُا یػيی « پرٍیزکاری » ه ةٌ غتارت دیگر تلُا یػيی یک رهش غهلی نيفی
ٍ ،ر چٌ احتياب کاری ه پرٍیزکاری ه کيارً گیری ةیظتر ةاطد تلُا کانلتر اشت  .طتق ایو تفصیر اهال تلُا
نفَُنی اشت کٌ از نرحلٌ غهل اىتزاع نیطُد  ،ثاىیا رهطی اشت نيفی  ،ثالثا ٍر اىدازً حيتٌ نيفی طدیدتر
ةاطد تلُا کانلتر اشت  .ةٌ ٍهیو حَت نتظاٍران ةٌ تلُا ةرای ایيکٌ کُچکتریو خدطٌای ةر تلُای آىَا هارد
ىیاید از شیاً ه شفید  ،تر ه خظک  ،گرم ه شرد  ،احتياب نیکييد ه از ٍر ىُع نداخلٌای در ٍر ىُع کاری
پرٍیز نیىهایيد  .طک ىیصت کٌ اغل پرٍیز ه احتياب یکی از اغُل زىدگی شالم ةظر اشت  ،در زىدگی
شالم ىفی ه اثتات  ،شلب ه ایخاب  ،ترک ه فػل  ،اغراض ه تُحٌ تُام اشت  .ةا ىفی ه شلب اشت کٌ نیتُان
ةٌ اثتات ه ایخاب رشید  ،ه ةا ترک ه اغراض نیتُان ةٌ فػل ه تُحٌ تحلق ةخظید.
ةرای کصب تلُا اگر ىیرهی رهحاىی تلُا در رهح فردی پیدا طُد ضرهرتی ىدارد کٌ نحیط را رٍا کيد ؛ ةا
چيیو طاخػٌ ای طخع نی تُاىد ةدهن رٍا کردن نحیط خُد را پاک ه نيزً ىگٌ دارد  .ىَج التالغٌ تلُا را
ةٌ غيُان یک ىیرهی نػيُی ه رهحی کٌ ةر اثر نهارشت ه تهریو پدید نیآید ه ةٌ ىُةٌ خُد آثار ه لُازم ه
ىتائخی دارد ه از آن حهلٌ پرٍیز از گياً را شَل ه آشان نیىهاید  ،طرح ه غيُان کردً اشت .
تلُا ةٌ نػيای آن نلکٌ نلدس اشت کٌ در رهح پیدا نیطُد ه ةٌ رهح كُت ه كدرت ه ىیره نیدٍد هىفس
انارً ه احصاشات شرکض را رام ه نطیع نیشازد  .تلُا غیر از ترس ه غیر از احتياب از نػاغی اشت .تلُای
الَی شتب احتياب از نػاغی ه شتب ترس از خدا نیطُد .
الزنٌ تلُا ه ضتط ىفس  ،افزایض كدرت ارادً ه طخػیت نػيُی ه غللی داطتو اشت  .آىکس کٌ ةر نرکب
چهُش ٍُا ه ٍُس ه طَُت ه حرص ه طهع ه حاًطلتی شُار اشت ه تکیٌ گاٍض ایو انُر اشت زنام
اختیار از دشت خُدش گرفتٌ طدً ه ةٌ ایو انُر شپردً طدً ،دیُاىٌهار ةٌ دىتال ایو انُر نیدهد  ،دیگر غلل

ه نػلحت ه نال اىدیظی در هحُد اه حکُنتی ىدارد  ،ه انا آىکٌ تکیٌگاٍض تلُا اشت ه ةر نرکب ضتط ىفس
شُار اشت غيان اختیار در دشت خُدش اشت ه ةٌ ٍر طرف کٌ ةخُاٍد در کهال شَُلت فرنان نیدٍد ه
حرکت نیکيد.
« تلُا در دىیای انرهز ةرای اىصان ةٌ نيزلٌ یک حػار ه ةاره ه ةٌ نيزلٌ یک شپر اشت ه در فردای آخرت راً
ةَظت اشت » (خطتٌ  981ىَج التالغٌ) در هاكع تلُا پياٍگاٍی ةليد ه نصتحکم اشت کٌ دطهو كادر ىیصت
در آن ىفُذ کيد ؛ تلُا ىیرهئی اشت رهحی  ،ىیرهئی نلدس ه نتػالی کٌ نيظاء کظظَا ه گریزٍا نی طُد ،
کظض ةٌ شُی ارزطَای نػيُی ه فُق حیُاىی  ،ه گریز از پصتیَا ه آلُدگیَای نادی .
انیرالهؤنيیو نیفرناید  « :اطخع الياس نو غلب ٍُاً » ؛ « از ٍهٌ نردم طخاغتر کصی اشت کٌ ةر ٍُای
ىفصض غالب ةاطد » ؛ پس رهح تلُا ٍهان خُد ىگَداری اشت .
ه کالم آخر ایيکٌ تلُا یػيی ایيکٌ اىصان ةتُاىد ةر ىفس خُد در حدی نصلط ةاطد کٌ ةُاشطٌ آن ةتُاىد ةر
ترس  ،ةخل ،حصد  ،خظم  ،طهع  ،ه حرص خُد نصلط طُد  .ایو تلُای هاكػی اشت .

